
 
แผนการด าเนินงาน “เด็กดี  วิถีคุณภาพ” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

สภาพปัจจุบัน แนวทางการพัฒนา เป้าหมายเด็กดี วิถีคุณภาพ การด าเนินงาน ปฏิทินด าเนินงาน 
 

นักเรียนมีความคิดเป็น
ของตัว แสดงออก
พฤติกรรมสวนทางกับ
ผู้ใหญ่ การแต่งกายไม่
เป็นไปตามระเบียบของ
โรงเรียน   

1.มีระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน (Love 
Smart) 
2.มีธรรมนูญโรงเรียน 
3.โรงเรียนมีการด าเนินงานที่
เข้มแข็งตามพระบรมราโชวาท 
4.มีระบบการดูแลครู 
5.มีสื่อสร้างสรรค์  เด็กดี วิถี
คุณภาพ  

1.เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นเด็กดี 
วิถีคุณภาพ 
2.เพ่ือเป็นข้อตกลงความร่วมมือของคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ต้องร่วมกันจัดการศึกษา 
และดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้
เป็นเด็กดีวิถีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีการด าเนินงานที่
เข้มแข็งตามพระบรมราโชวาท ด้านคารวะ
ธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 
4. เพื่อดูแลครู มีการให้ขวัญและก าลังใจครู 
ให้ครูอดทน อดกลั้น ผู้บริหารส่งก าลังใจให้
ครูหลากหลายวิธี ให้ค าชม และการ
สรรเสริญในบางโอกาส  
5. เพ่ือสร้างการรับรู้ ส่งสื่อสร้างสรรค์ท่ีเป็น
ประโยชน์และเก่ียวข้อง เด็กดี วิถีคุณภาพ
ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ 
 

1.โครงการ/กิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
2.การจัดท าธรรมนูญโรงเรียน  
3.ด าเนินกิจกรรมด้านคารวะ
ธรรม สามัคคีธรรม และปัญญา
ธรรม 
4. การให้ขวัญและก าลังใจครูที่
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการ
ปกป้องและเชิดชูเกียรติ  การ
มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมต่าง ๆ 
5. พัฒนาความรู้ โดยสื่อ
สร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้
โรงเรียน นักเรียน ผู้เกี่ยวน าไป
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
 

1. มกราคม – กันยายน 2564 
2. มกราคม –กรกฎาคม 2564 
3. มีนาคม- กันยายน 2564 
4. มกราคม  – กันยายน 2564 
5. มีนาคม –กันยายน 2564 
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1.แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงาน 
1.มีระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน (Love 
Smart) 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
2.ก าหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
3.ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล 
5.มีระบบเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.มีธรรมนูญโรงเรียน 1. มีข้อตกลงความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับสถานศึกษา 
2. มีการประชุม หารือ จัดการศึกษาและวางแผนดูแลช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนให้เป็นเด็กดีวิถีคุณภาพร่วมกัน 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน มีทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4.เปิดเวที หรือช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผ่านกลไก
ของสภานักเรียน นักเรียนแกนน า หรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา 

3.โรงเรียนมีการด าเนินงานที่
เข้มแข็งตามพระบรมราโชวาท 

1. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคารวะธรรม 
2. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสามัคคีธรรม 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปัญญาธรรม 

4.มีระบบการดูแลครู 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อ านวยการ  เป็นประธาน  รอง ผอ./ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนส านักงานเขต 
ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน รองกิจการนักเรียนหรือผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่ 
1.การมอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และท ารู้จักซึ่งกันและมีสัมพันธ์ภาพอันดีด้วยกัน 
2.การให้ครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน  
3.ฝ่ายบริหาร มีการให้ขวัญและก าลังใจครูในการท างานทั้งค าชม และหลากหลายวิธี ในการดูแลครูที่ด าเนินงานและได้รับผลกระทบให้มีขวัญ
และก าลังในการท างาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
4 การมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ หรือเกียรติบัตร เมื่อครูด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
5.ดูแลช่วยเหลือ เยี่ยวยาครผููท้ี่ได้รับผลกระทบให้เกิดความพึงพอใจตามความเหมาะสม 

5.มีสื่อสร้างสรรค์  เด็กดี วิถี
คุณภาพ 

1.มีสื่อหลากหลายในการสร้างการรับรู้ในการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบ วินัยของสถานศึกษา 
2.มีสื่อ แนวทางในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
3.มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนเห็นต่าง ได้มีความรู้ในการพัฒนาตนเอง 
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2.เป้าหมายเด็กดี วิถีคุณภาพ 

เป้าหมายเด็กดีวิถีคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน 
1.ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
เป็นเด็กดี วิถีคุณภาพ 
 

1.นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมความประพฤติเป็นเด็กดี วิถีคุณภาพ 
3.สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4 ผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเป็นเด็กดี วิถี
คุณภาพ 

2.เพ่ือเป็นข้อตกลงความ
ร่วมมือของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการ
สภานักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน 
ที่ต้องร่วมกันจัดการศึกษา และ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนให้เป็นเด็กดีวิถีคุณภาพ 

1. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษา ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

3. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานที่เข้มแข็งตามพระ
บรมราโชวาท ด้านคารวะธรรม 
ด้านสามัคคีธรรม และด้าน
ปัญญาธรรม 
 

1. ด้านคารวะธรรม 
     -การเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     -การเคารพและแสดงความเอ้ือเพ่ือซึ่งกันและกัน 
     -การใช้ค าพูดอย่างเหมาะสมตามฐานะของตนอย่างสุภาพไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
     -ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ทั้งกาย วาจา 
     -ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยวิจารณญาณ 
     -การใช้เสรีภาพของขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.  ด้านสามัคคีธรรม 
     - การประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนร่วมหรือของชาติเป็นที่ตั้ง 
     -การตั้งใจท างานร่วมกันอย่างเต็มใจไม่มีประโยชน์แอบแฝง 
     -การยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
     -การรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าที่ต่อสังคม 
     -การเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวของคนในกลุ่มและสังคม 
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3. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานที่เข้มแข็งตามพระ
บรมราโชวาท ด้านคารวะธรรม 
ด้านสามัคคีธรรม และด้าน
ปัญญาธรรม  (ต่อ) 
 

3.  ด้านปัญญาธรรม 
    - การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
    - รู้จักเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
    - การใช้เหตุผลและความถูกต้องในการตัดสินปัญหา 
    - การร่วมคิดและร่วมตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 
    - การพยายามอภิปรายปัญหาโต้แย้งในหมู่คณะจนท าให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม 
    - การใช้วิธีการออกเสียงเมื่อเกิดกรณีเห็นต่างที่มีเหตุผลที่ดีด้วยกันจนไม่อาจให้กลุ่มหันไปทางใดทางหนึ่งได้ 

4. เพื่อดูแลครู มีการให้ขวัญ
และก าลังใจครู ให้ครูอดทน อด
กลั้น ผู้บริหารส่งก าลังใจให้ครู
หลากหลายวิธี ให้ค าชม และ
การสรรเสริญในบางโอกาส  

เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานครูให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเป็นเด็กดี วิถี
คุณภาพ 
 

5. เพ่ือสร้างการรับรู้ ส่งสื่อ
สร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์และ
เกี่ยวข้อง เด็กดี วิถีคุณภาพให้
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ 
 

นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  เข้าใจในกฎ ระเบียบ การอยู่ร่วมกันในสังคม การยอมรับซึ่งกันและซึ่ง การพัฒนาตนเองให้
เป็นเด็กดี วิถีคุณภาพ 
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3. การด าเนินงาน 

การด าเนินงาน กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงาน 
1. โครงการ/กิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
3. ประชุม/พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ในดูแลข่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2.การจัดท าธรรมนูญโรงเรียน  
 

1. ท าข้อตกลงความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับสถานศึกษา 
2. มีการประชุม หารือ จัดการศึกษาและวางแผนดูแลช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนให้เป็นเด็กดีวิถีคุณภาพร่วมกัน 
3.เปิดเวที หรือช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผ่านกลไก
ของสภานักเรียน นักเรียนแกนน า หรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา 

3.ด าเนินกิจกรรมด้านคารวะ
ธรรม สามัคคีธรรม และปัญญา
ธรรม 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
2. ก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) และกิจกรรมนักเรียน  
3. อบรมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทั้ง 3 ด้าน 
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

4. การให้ขวัญและก าลังใจครูที่
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการ
ปกป้องและเชิดชูเกียรติ  การ
มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมต่าง 
 

1.สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ครูผู้ได้รับกระทบในการด าเนินงาน  อาทิ การจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ครู 
2.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดข้ึนกับครู และผู้ได้รับผลกระทบ 
3.ปะสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์พึงมี เช่น เงินประกับสังคม  ประกันชีวิต                         
เป็นต้น 
4. มอบเกียรติบัตร หรือเชิดชูเกียรติในการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 

5. พัฒนาความรู้ โดยสื่อ
สร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้
โรงเรียน นักเรียน ผู้เกี่ยวน าไป
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
 

1. จัดหาสื่อสร้างสรรค์  ในการพัฒนานักเรียน 
2. ศึกษาค้นคว้า สื่อความรู้ มัติมีเดียหลากหลายใช้พัฒนานักเรียน 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในสถานศึกษา 
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4.ปฏิทินด าเนินงาน 

มาตรการในการรายงานเหตุ แนวทางการด าเนินงาน 
1. โครงการ/กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 

มกราคม –กันยายน 2563 

2.การจัดท าธรรมนูญโรงเรียน  มกราคม-กรกฎาคม  2564 
3.ด าเนินกิจกรรมด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และ
ปัญญาธรรม 

มีนาคม-กันยายน 2564 

4. การให้ขวัญและก าลังใจครูที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ได้รับการปกป้องและเชิดชูเกียรติ  การมอบเกียรติบัตร
ในกิจกรรมต่าง 

มกราคม-กันยายน 2564 

5. พัฒนาความรู้ โดยสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้โรงเรียน นักเรียน ผู้เกี่ยวน าไปพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ 

มีนาคม-กันยายน 2564 

 


